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Mötesanteckningar: Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen 

 

Plats:  Blåsenhus, rum 14:213 

Tid:  Tisdagen den 17 maj 2022, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Jonas Risberg  Studierektor 

   Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

   Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

   Astrid Collsiöö Doktorandrepresentant 

   Frida Hörnsten  Studentrepresentant Sektion Lära 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

  

Frånvarande: Håkan Forsberg Skyddsombud lärarkategori 

Felicia Lööke Studentrepresentant Sektion Lära 

(suppleant) 

    

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

 

§ 2 OSA-enkäten – underlag för fortsatt diskussion kring en del av 

resultaten (bilagor utskickade) 

Vi gick igenom fråga för fråga av de vi tidigare hade valt ut att titta 

närmare på. Framför allt tittade vi på hur svaren på de frågor vi valt att 

titta närmare på var fördelade bland personalkategorier, kön samt mellan 

tillsvidare- och fast anställda. Tanken var att komma fram till vilka frågor 

som kan behöva tas vidare och vart. I de flesta fall drogs slutsatsen att 

problemen bäst fångas in på individuell nivå i medarbetarsamtalen. 

Frågor ställdes om hur man uppmuntrar medarbetare att ta upp sådana 

här ämnen under medarbetarsamtalet och hur man bäst tar hand om det 

som eventuellt kommer upp. 

 

För att stötta gruppen adjungerade adjunkter är det ett mentorsprogram 

på gång. Inför utformningen av detta ska en kort enkät ställas till 

adjungerade adjunkter som arbetat ett tag vid EDU med frågor om vad de 

skulle behövt för stöd när de var nya. AL-gruppen kommer att få se över 

frågorna innan de skickas ut. 
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Resultatet från den mer omfattande doktorandenkäten har precis nått 

Anne-Sofie och finns nedbrutet per fakultet. Anne-Sofie inväntar att 

materialet ska bli ytterligare nedbrutet och skickar det sedan till Marie. 

Detta kommer att bidra till förståelsen av doktorandernas situation. 

 

Hur tar vi OSA-enkätens svar vidare? 

• Marie kommer att få rapporter från alla chefer från 

medarbetarsamtalen som fortfarande pågår, precis som förra året. 

Dessa kommer även att tas upp i AL-gruppen. 

• Öppet forum i oktober ska ha fokus på arbetsbelastning/övertid. 

• Resultaten från doktorandenkäten kan jämföras med resultaten 

från OSA för doktorandgruppen.  

• Följa OSA-resultaten över tid. 

 

Marie informerar gruppen om att centrala HR-avdelningen gärna tar emot 

synpunkter på utformningen av själva formulärfrågorna, eftersom det var 

första gången dessa ställdes.  

 

 

§ 3 Fortsatt uppföljning av fakultetens studentenkät? 

Anne-Sofie har skrivit ihop en kort rapport utifrån huvudtendenserna i 

enkätsvar inklusive fritextsvar. Fakultetens likavillkorsgrupp har 

föreslagit att gå vidare med fokusgrupper inom gruppen studenter med 

särskilt stöd. Institutionen skulle kunna implementera fokusgrupperna 

tillsammans med Sektion Lära. Anne-Sofie, Frida Hörnsten och Stina 

Pousette (jobbar med särskilt stöd på EDU) kommer att träffas och 

därefter komma med förslag på hur fokusgrupper kan iscensättas. 

 

 

§ 4 Öppet forum i samband med personalkonferens den 27/10 kl. 

10.15-12 (Tillgänglighet och arbetsbelastning/övertid som tema?) 

Gruppen är överens om att gå vidare med det föreslagna temat och det 

tänkta upplägget med Öppet forum kombinerat med personalkonferens i 

oktober. Själva utformningen av Öppet forum kan behandlas vidare vid 

nästa möte. Frida har redan hunnit informera Sektion Lära om den 27/10. 

 

 

§ 5 Studerande-/doktorandfrågor – Frida och Astrid 

De närvarande representanterna har inga frågor att ta upp. 

 

 

§ 6 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har kommit in. 

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


